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Andes Mission Peru is een kleinschalig project
onder verantwoordelijkheid van de lokale kerk
in Urubamba en in samenwerking met de
stichting Philippus.
Met kinderbijbelclub's,
evangelisatiecursussen en equitherapie
bereiken Yojan en Karina de kinderen uit hun
omgeving met het evangelie en zorg. Ook
helpen ze lokale zendelingen met hun
projecten en bijbelclubs.

Jesaja 9:5
Want een kind is ons geboren, een Zoon is
ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn
schouder. En men noemt Zijn naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige
Vader, Vredevorst.

Lieve Familie en Vrienden,
Deze laatste nieuwsbrief over 2021 schrijf ik nu weer vanuit Nederland. De vorige officiële
nieuwsbrief schreef ik ook vanuit Nederland en daarna schreef ik twee korte berichten vanuit
Peru over de operatie van mijn man Yojan en die van Jhonny uit het gezinshuis. Yojan is na de
niersteen-operatie gelukkig weer helemaal opgeknapt en de operatie van Jhonny is ook goed
gegaan, al zal hij de komende maanden nog een flinke klus hebben aan het oefenen om normaal
naar het toilet te kunnen. De afgelopen maanden heb ik mijn tijd goed kunnen gebruiken voor
verschillende project-activiteiten: we hebben met de vrouwen-bijbelstudie na het basisboek

nu ook studieboekje 1 afgerond, we hebben fondsen kunnen werven voor de operatie van
Jhonny, we hebben 10 lokale zendingsprojecten financieel kunnen helpen met een Kerstevangelisatie-actie en we zijn bezig om een samenwerkingsverband op te stellen met het
gezinshuis. Onze Gabriela is begin December alweer 6 jaar geworden en heeft in Peru
officieel de kleuterschool afgerond met een leuke foto-sessie zoals ze hier gewend zijn.
Helaas is het huis wat we achterop ons land bouwen om te verhuren nog steeds niet helemaal
af. Mensen zoals de timmerman en elektricien laten soms weken op zich wachten en er zijn nog
steeds dingen die afgewerkt moeten worden, zo gaat dat in Peru, maar het is nu wel echt bijna
helemaal klaar.

Eind December zijn we als gezin (dus nu gelukkig mét Yojan) in Nederland aangekomen om echt
verlof te houden. We hebben vergaderingen met het Support Team, de stichting Philippus en met
minstens één christelijk bedrijf m.b.t. sponsoring. Ook hopen we dat het mogelijk zal zijn om jullie
te ontmoeten op een vriendenmiddag, maar de situatie rondom de pandemie zal dat uitwijzen.
In Peru heeft iedereen van boven de 12 zich nu kunnen laten inenten, maar omdat veel jongeren en
ook een grote groep volwassenen dat niet wilde, is de overheid begin December begonnen met een
streng 2G beleid: niet gevaccineerden mogen niet meer in gesloten ruimtes met meer dan 10
personen komen. Dit houdt in dat iemand die niet gevaccineerd is niet meer naar kantoor, de bank,
winkelcentra, overdekte markt en de kerk(!) kan... Helaas is de vrijheid dus weg en moeten mensen
zich wel laten inenten als ze nog geld willen kunnen ophalen bij de bank en hun levensmiddelen willen
kunnen kopen... De scholen die nu al twee jaar dicht zijn en online les geven hopen in Maart weer
open te gaan wanneer het schooljaar begint. Verder gaat het leven in Peru alweer bijna een jaar
gewoon z'n gang met overal verplichte mondkapjes die iedereen gewoon onder z'n neus laat hangen.
Dit jaar is het binnenlands toerisme weer goed op gang gekomen, maar het buitenlandse toerisme
waar wij vooral van afhankelijk zijn laat het nog grotendeels afweten. Toch zagen we ook dit jaar
weer dat God rijkelijk heeft voorzien door vele giften van familie en vrienden naast het beetje
inkomen. Mooi nieuws is dat er 2 prachtige, gezonde pony veulens geboren zijn en dat we een prijs
wonnen met onze paarden tijdens een wedstrijd in onze vallei.

Samenwerking met gezinshuis Casa Segura
Met de situatie rondom Jhonny en zijn
operatie hebben we opnieuw dicht om het

Kerst-evangelisatie-acties
Sinds 2 jaar helpen we met Kerst zo'n 10
lokale zendingsprojecten met een kerst-

gezinshuis Casa Segura heen gestaan. Het was
ook erg mooi om er vorige maand weer een
zaterdag
op
te
passen
zodat
de

evangelisatie-actie. Ik stuur vanuit AMP een
uitnodiging om mee te doen en geef het budget
aan. Het zendingsechtpaar stuurt vervolgens

gezinshuisouders er even een dagje tussenuit
konden en we leren zó de kinderen ook beter
kennen. In 2021 zijn er een aantal

een plan van aanpak met begroting op die ik
moet goedkeuren waarna ik het geld overmaak.
Elk zendingsproject geeft de actie op hun

kinderen/tieners tot geloof gekomen d.m.v. de
dagelijkse bijbelstudies die ze gezamenlijk
doen. De instabiele financiële situatie van het
gezinshuis wordt ons steeds meer op het hart

eigen manier weer, maar overal staat de Goede
Boodschap centraal: dat Jezus geboren werd
om uiteindelijk voor onze zonden te lijden en
te sterven, Emanuel: God met ons! We steunen

gebonden en met ons Support Team en
stichting Philippus hebben we besloten om een
officiële samenwerking aan te gaan met Casa

projecten van hoog uit de Andes tot diep in de
Jungle van Peru, zendelingen die wij
persoonlijk kennen en waar we regelmatig

Segura
d.m.v.
een
Memorandum
of
Understanding. Er is zo'n 1000 euro per maand
nodig voor het levensonderhoud van de

contact mee hebben. Op sommige plaatsen
wordt een kerst-bijeenkomst gehouden waarna
er warme chocolademelk met broodjes is, op

kinderen en de vaste lasten van het gezinshuis.
De wens is om daarnaast alle kinderen naar de
christelijke school van onze kerk te kunnen
laten gaan waar onze Gabriela ook op zit. Dit

andere plaatsen worden gezinnen vooraf
uitgenodigd met een tasje levensmiddelen en
een evangelisatiefolder en weer elders kiest
een zendingsechtpaar om schoenendoosjes met

zou nog eens zo'n 1000 euro per maand extra
kosten omdat dit een privé school is die geen
overheidssteun krijgt.

schoolspullen te vullen voor de kinderen die
komen. Op alle plaatsen worden de mensen en
kinderen ook uitgenodigd voor de reguliere

Verder is er extra hulp nodig zoals een
psycholoog, een huishoudelijk werkster en
huiswerkbegeleiding
voor
de
kinderen.

kerkdiensten
en
kinderclubs.
Na
de
evangelisatie-actie maken de zendelingen een
foto-verslag en sturen dat naar AMP waarna ik

Hiervoor zoeken we vrijwilligers en zo mogelijk
betaalde medewerkers.

hierover weer iets in de nieuwsbrief schrijf.
Zó wordt ook met jullie hulp Gods Woord
steeds verder verspreid.

Bedrijfssponsors
Het bedrijf "van den Berg Hardhout" heeft
toegezegd om via stichting Philippus-AMP het
gezinshuis Casa Segura voor een deel te willen
sponsoren. We zijn nu op zoek naar nog meer
christelijke bedrijven die een deel van de
sponsoring op zich willen nemen. Heeft of kent
u een bedrijf die dit misschien zou willen
doen? Neem dan contact met ons op!

Esther (bijna 13 jaar)
Esther is een lieve meid uit het gezinshuis. Ze is als baby
door haar moeder achtergelaten bij een tante. Toen haar
tante er achter kwam dat haar eigen oudere zoons Esther
misbruikten heeft zij haar op 8 jarige leeftijd bij
kennissen gebracht. Deze kennissen, die haar officieel
hebben geadopteerd, zijn de ouders van de gezinshuisvader Andrés. Andrés en Jessica hebben Esther nu
opgenomen in het gezinshuis. Ze heeft zoveel emotionele
schade opgelopen dat ze continu begeleiding nodig heeft
omdat ze anders met de één na de andere jongen in zee
gaat... Esther helpt goed mee met de zorg voor de
kleintjes in het huis en is afgelopen jaar tot geloof
gekomen. Bid dat God haar zal vasthouden en zal leiden!

Bid en Dank met ons!
- Voor Gods trouwe zorg en voorziening in 2021, zowel
voor het project als voor ons persoonlijk en in onze
gezondheid.
- Voor de kerst-evangelisatie-acties: dat veel nieuwe
mensen de zendingsposten zullen bezoeken en tot geloof
mogen komen.
- Voor de pandemie en de gevolgen ervan ook in Peru...
- Voor verder herstel van Jhonny uit het gezinshuis nu na
zijn operatie.
- Voor de voorbereidingen die getroffen worden m.b.t. een
officieel samenwerkingsverband met gezinshuis Casa
Segura.
- Voor alle dingen die we tijdens ons verlof willen doen en
regelen en dat we ook rust en tijd voor elkaar als gezin
zullen hebben.
- Voor Gods zegen over 2022 en dat wij ook persoonlijk
elke dag dichter bij Hem zullen mogen leven.

Bedankt voor uw geestelijke en financiële
ondersteuning in 2021!

GIFTEN zijn welkom op:
(ANBI)
NL70RABO0334959195

Opnieuw heeft God voorzien in alle noden voor 2021,

NL70RABO0334959195
(T.n.v. St. Philippus)

zowel voor het project als persoonlijk. Voor het project

Andes Mission Peru

hebben de vaste overmakingen en mooie extra giften
gemaakt dat dit jaar met een positieve balans kon
worden afgesloten. Verder blijven het moeilijke tijden
waarin er vanwege de pandemie nog steeds niet genoeg
persoonlijke inkomsten zijn, maar we hebben goede
moed dat het dit nieuwe jaar beter zal gaan als we ook
het huisje achter op ons land kunnen gaan verhuren.
Eben Haezer - tot hiertoe heeft de Heere geholpen!

FOTO's
Klik op de link om het foto-album te bekijken.
https://photos.app.goo.gl/5YwNidG3ag54vmB26
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